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1. Мета навчальної дисципліни: освоєння студентами технології 

напилення тонких плівок та розуміння фізичних явищ, які відбуваються на різних 

етапах утворення зародків та росту плівок, специфіки структурних властивостей 

та дефектів тонких плівок, взаємозв’язку фізичних властивостей тонких плівок з 

їх структурою, а також ознайомлення з можливостями практичного застосування 

тонких плівок у електронних приладах. 
  

 

2. Результати навчання  
знати: 

 Специфіку механізмів росту та структури тонких плівок; 

 Основні типи дефектів тонких плівок; 

 Взаємозв’язок між фізичними властивостями тонких плівок та їх структурними 

властивостями і дефектами; 

 Приклади практичного застосування тонких плівок. 

 

розуміти: 

 Роль і значення тонких плівок у сучасній науці і техніці; 

 Специфіка будови і фізичних властивостей тонких плівок; 

 Прикладний аспект дослідження тонких плівок. 

 

вміти:  
 Аналізувати загальні питання технології та фізики тонких плівок. 

 Обговорювати зв'язок фізичних властивостей тонких плівок з їх структурою 

 Здійснювати кількісні оцінки та проводити аналіз протікання процесів у металічних, 

напівпровідникових і діелектричних тонких плівках. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л п Лаб Інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Техніка фізичного експерименту. Електронні прилади і цифрові 

вольтметри 

Тема 1. Термічне 

випаровування. 

14 2 

 

 2 

 

 10 

 

      

Тема 2. Електронно-

променеве 

випаровування. 

14 2 

 

 2  10       

Тема 3. Магнетронне 

розпилення. 

14 2  2  10       

Тема 4. Спрей-піроліз 

(пульверизація з 

подальшим піролізом). 

14 2 

 

 2  10       

Тема 5. Спін коутінг. 14 2  2  10       

Тема 6. Хімічне 

осадження з парової 

фази. 

14 2  2  10       

Тема 7. Вирощування 

графену великої площі 

методом хімічного 

осадження з парової 

фази. 

14 2  2  10       

Тема 8. Молекулярно-

променева епітаксія. 

14 2  2  10       

Разом за змістовим 

модулем 2 

 

112 16  16  80       

Змістовий модуль 2. Основи електричних вимірювань. Метрологія, стандартизація та 

управління якістю 

Тема 9. Утворення 

зародків, ріст і 

структура плівок. 

14 2  2  10       

Тема 10. Структура 

плівок. 

14 2  2  10       

Тема 11. Структурні 

недосконалості у 

тонких плівках. 

14 2  2  10       

Тема 12. Оптичні 

властивості прозорих 

оксидних тонких 

плівок. 

14 2  2  10       

Тема 13. Явища 

переносу у тонких 

металічних плівках. 

14 2  2  10       

Тема 14. Явища 

переносу в 

14 2  2  10       
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напівпровідникових і 

діелектричних плівках. 

Тема 15. Діелектрична 

проникність та 

електричний пробій. 

14 2  2  10       

Разом за змістовим 

модулем 2 

98 14  14  70       

Усього годин  210 30  30  150       

 

3.3. Теми лабораторних занять 

№ 

 

Назва теми 

1 Напилення тонких плівок методом термічного випаровування у 

вакуумі. 

2 Технологія напилення тонких плівок методом електронно-

променевого випаровування. 

3 Напилення тонких плівок ІТО в якості просвітлюючого покриття 

для сонячних елементів методом магнетронного розпилення. 

4 Відпрацювання  технологічних режимів напилення тонких плівок 

оксидів металів методом реактивного магнетронного розпилення. 

5 Напилення тонких плівок методом спінкоутингу. 

 

 

3.4. Самостійна робота 

№ 

 

Назва теми 

1 Осадження з газової фази. 

2 Оптичні властивості тонких плівок. 

3 Просвітлюючі покриття. 

4 Тонкоплівкові захисні покриття від корозії. 

5 Нарисовані тонкі напівпрозорі плівки графіту та прилади на їх 

основі. 

6 Тонкі плівки органічних напівпровідників. 

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за 

рішенням кафедри (викладача). 
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4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; 

дослідницько-творчі та ін.); 

- аналітичні звіти;  

- реферати;  

- есе; 

- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

Поточний контроль: 

 усна відповідь студента; 

 письмова відповідь студента (тестування, есе, реферат, лабораторна 

робота). 

Підсумковий контроль: залік. 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. 1. Л. Майсел, Р. Глэнга, Технология тонких пленок (справочник) Нью-Йорк 

1970. Пер. с англ. Под ред. М. И. Елинсона, Г. Г. Смолко. Т. 1. М., Сов. 

Радио, 1977, 664 с. 
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2. Л. Майсел, Р. Глэнга, Технология тонких пленок (справочник) Нью-Йорк 

1970. Пер. с англ. Под ред. М. И. Елинсона, Г. Г. Смолко. Т. 2. М., Сов. 

Радио, 1977, 768 с. 

 

 

7.2. Допоміжна 
1. 1. Sze S.M. Physics of semiconductor devices / S.M. Sze, K. NG. Kwok. – New 

Jersey: Wiley, 2007. – 815 p. 

2. Шалимова К.В. Физика полупроводников / К.В. Шалимова. – М.: 

Энергоатомиздат, 1985. – 381 с. 

3. Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. 

М.: Высшая школа, 1987. – 476. 

4. Кашкаров П.К. Оптика твердого тела и систем пониженной размерности / 

П.К. Кашкаров, В.Ю. Тимошенко. М.: Пульс, 2008. – 187. 

5. Уханов Ю.И. Оптические свойства полупроводников / Ю.И. Уханов. М.: 

Мир, 1977. – 423 с.  

 
 

8. Інформаційні ресурси 
 

Статті по тематиці предмету представлені у різних міжнародних 

наукометричних базах даних: Scopus, Web of Science, Google Scholar. 
 

Додатково  
(для контролю та самоконтролю роботи студента) 

1. Перелік контрольних питань до дисципліни для поточного самоконтролю та 

самоперевірки тем та змістовних модулів: 

 
Змістовний модуль 1 

 
1. Пояснити принцип термічного випаровування. 

2. Описати процес підготовки вакуумної камери до роботи. 

3. Охарактеризувати матеріали придатні для виготовлення тиглів для термічного 

випаровування. 

4. Пояснити недоліки та обмеження метода термічного випаровування. 

5. Опити принцип електронно-променевого випаровування. 

6. Охарактеризувати метод електронно-променевого випаровування. 

7. Пояснити способи керування положенням електронного променя. 

8. Описати конструкцію електронно-променевого випаровувача. 

9. Перерахувати і пояснити основні переваги метода електронно-променевого 

випаровування. 

10.  Пояснити принцип магнетронного розпилення. 

11.  Охарактеризувати можливості застосування метода магнетронного розпилення. 

12.  Пояснити роль зовнішнього магнітного поля при магнетронному розпиленні. 

13.  Пояснити різницю між режимами магнетронного розпилення при постійному та 

змінному струмах. 

14. Описати процес реактивного магнетронного розпилення. 
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15.  Описати фізичні аспекти протікання піролітичних реакцій. 

16.  Пояснити принцип напилення тонких плівок методом спрей-піролізу. 

17.  Охарактеризувати систему для забезпечення напилення тонких плівок методом спрей-

піролізу. 

18.  Охарактеризувати найпоширеніші види пульверизаторів. 

19.  Описати хімічні аспекти протікання піролітичних реакцій. 

20.  Пояснити шляхи легування тонких плівок при використанні методу спрей-піролізу. 

21. Охарактеризуйте поведінку атомів після зіткнення з підкладкою. 

22. Описати методику отримання тонких плівок методом спін коутінгу. 

23. Охарактеризувати основні етапи процесу отримання тонких плівок методом спін 

коутінгу. 

24. Перерахувати переваги і недоліки методу спін коутінгу. 

25. Перерахувати різновиди хімічного осадження з парової фази. 

26. Описати метод осадження плівок з газової фази. 

27. Що таке прекурсор? 

28. Описати транспортування прекурсора в реакційну камеру та адсорбція прекурсорів на 

гарячу поверхню 

29. Охарактеризувати розкладання прекурсора, для отримання атомів, необхідних для плівки 

і органічних відходів. 

30. Опишіть вирощування графену великої площі методом хімічного осадження з парової 

фази. 

31. Що таке графен? 

32. Перерахуйте електричні властивості графену та вкажіть межі його застосування. 

33. Назвіть технологічні умови вирощування графену. 

34. Опишіть методику перенесення графену на довільну підкладку. 

35. Що таке епітаксія, автоепітаксія, гетероепітаксія, реотаксія? Їхні переваги і недоліки. 

36. Перерахуйте умови, які ведуть до епітаксійного нарощування. 

37. Що таке молекулярно-променева епітаксія? 

38. Дайте визначення поняття ефузійні комірки. Яку роль вони відіграють при молекулярно-

променевій епітаксії? 

39. Яким чином здійснюється контроль параметрів тонких плівок в процесі епітаксійного 

нарощування? 

 

Змістовний модуль 2 

 

1.   Дати визначення термінів „зародковий центр”, „коефіцієнт конденсації”, „адатом”. 

2.   Охарактеризувати поведінку атомів після зіткнення з підкладкою. 

3.   За яких умов наступає стаціонарний стан під час росту плівок? 

4. Які поверхневі процеси відбуваються під час росту плівки? 

5. Розкрити суть капілярної моделі зародкоутворення. 

6. Яка основна відмінність між капілярною та атомною моделями? 

7. Назвати основні режими росту тонких плівок. 

8. За яких умов здійснюється пошаровий ріст тонких плівок? 

9. Охарактеризувати острівковий режим росту плівок. 
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10. Охарактеризувати проміжний режим росту плівок. 

11. Пояснити характерну послідовність стадій росту плівок. 

12. Описати особливості росту монокристалічних плівок. 

13. Описати особливості фізичної структури плівок. 

14. Пояснити залежність розмірів кристалітів від зовнішніх умов. 

15. Охарактеризувати шороховатість поверхні плівок. 

16. Описати особливості кристалічної структури плівок. 

17. Дати визначення поняттю “поверхневий псевдоморфізм”. 

18. Описати особливості структурних недосконалостей у тонких плівках. 

19. Пояснити механізм розвитку дефектів підкладки. 

20. Що таке акомодація розорієнтацій зародків і напруженість невідповідностей. 

21. Охарактеризувати механізм скупчення точкових дефектів та пластичної деформації. 

22. Охарактеризувати дефекти упаковки та двійникові межі. 

23. Описати особливості дислокацій у тонких плівках. 

24. Перерахувати і описати основні механізми утворення дислокацій. 

25. Назвіть основні оптичні властивості прозорих оксидних тонких плівок. 

26. Описати прозорі провідні оксиди та вказати межі їх застосування. 

27. Що таке конвертний метод для визначення оптичних параметрів прозорих оксидних 

тонких плівок з інтерференційними ефектами? 

28. Перерахуйте перевари та недоліки конвертного методу. 

29. Назвіть явища переносу у тонких металічних плівках. 

30. Опишіть механізми провідності тонких плівок. 

31. Що таке термоелектронна емісія? 

32. Що таке активоване тунелювання та тунелювання через дозволені стани? За яких умов 

можливі такі переходи? 

33. Що таке електропровідність в тонких металевих плівках? 

34. Наведіть теорії розмірного ефекту. 

35. Дайте поняття температурного коефіцієнту опору. 

36. Які є явища переносу в напівпровідникових тонких плівках? 

37. Опишіть механізм провідності у діелектричних тонких плівках. 

38. Опишіть механізми провідності у діелектричних тонких плівках при постійному струмі. 

39. Опишіть механізм провідності у діелектричних плівках при змінному струмі. 

40. Які відмінності між власною та невласною діелектричними проникностями? 

41. Опишіть процес електричного пробою тонких плівок.  

42. Які є види електричних пробоїв? 

 

Перелік контрольних питань до підсумкового модуль-контролю (екзамену). 

 

 

1. Пояснити принцип термічного випаровування. 

2. Описати процес підготовки вакуумної камери до роботи. 

3. Охарактеризувати матеріали придатні для виготовлення тиглів для термічного 

випаровування. 

4. Пояснити недоліки та обмеження метода термічного випаровування. 

5. Опити принцип електронно-променевого випаровування. 

6. Охарактеризувати метод електронно-променевого випаровування. 

7. Пояснити способи керування положенням електронного променя. 

8. Описати конструкцію електронно-променевого випаровувача. 
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9. Перерахувати і пояснити основні переваги метода електронно-променевого 

випаровування. 

10. Пояснити принцип магнетронного розпилення. 

11. Охарактеризувати можливості застосування метода магнетронного розпилення. 

12. Пояснити роль зовнішнього магнітного поля при магнетронному розпиленні. 

13. Пояснити різницю між режимами магнетронного розпилення при постійному та 

змінному струмах. 

14. Описати процес реактивного магнетронного розпилення. 

15. Описати фізичні аспекти протікання піролітичних реакцій. 

16. Пояснити принцип напилення тонких плівок методом спрей-піролізу. 

17. Охарактеризувати систему для забезпечення напилення тонких плівок методом спрей-

піролізу. 

18. Охарактеризувати найпоширеніші види пульверизаторів. 

19. Описати хімічні аспекти протікання піролітичних реакцій. 

20. Пояснити шляхи легування тонких плівок при використанні методу спрей-піролізу. 

21. Охарактеризуйте поведінку атомів після зіткнення з підкладкою. 

22. Описати методику отримання тонких плівок методом спін коутінгу. 

23. Охарактеризувати основні етапи процесу отримання тонких плівок методом спін 

коутінгу. 

24. Перерахувати переваги і недоліки методу спін коутінгу. 

25. Перерахувати різновиди хімічного осадження з парової фази. 

26. Описати метод осадження плівок з газової фази. 

27. Що таке прекурсор? 

28. Описати транспортування прекурсора в реакційну камеру та адсорбція прекурсорів на 

гарячу поверхню 

29. Охарактеризувати розкладання прекурсора, для отримання атомів, необхідних для плівки 

і органічних відходів. 

30. Опишіть вирощування графену великої площі методом хімічного осадження з парової 

фази. 

31. Що таке графен? 

32. Перерахуйте електричні властивості графену та вкажіть межі його застосування. 

33. Назвіть технологічні умови вирощування графену. 

34. Опишіть методику перенесення графену на довільну підкладку. 

35. Що таке епітаксія, автоепітаксія, гетероепітаксія, реотаксія? Їхні переваги і недоліки. 

36. Перерахуйте умови, які ведуть до епітаксійного нарощування. 

37. Що таке молекулярно-променева епітаксія? 

38. Дайте визначення поняття ефузійні комірки. Яку роль вони відіграють при молекулярно-

променевій епітаксії? 

39. Яким чином здійснюється контроль параметрів тонких плівок в процесі епітаксійного 

нарощування? 

40. Дати визначення термінів „зародковий центр”, „коефіцієнт конденсації”, „адатом”. 

41. Охарактеризувати поведінку атомів після зіткнення з підкладкою. 

42. За яких умов наступає стаціонарний стан під час росту плівок? 

43. Які поверхневі процеси відбуваються під час росту плівки? 

44. Розкрити суть капілярної моделі зародкоутворення. 
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45. Яка основна відмінність між капілярною та атомною моделями? 

46. Назвати основні режими росту тонких плівок. 

47. За яких умов здійснюється пошаровий ріст тонких плівок? 

48. Охарактеризувати острівковий режим росту плівок. 

49. Охарактеризувати проміжний режим росту плівок. 

50. Пояснити характерну послідовність стадій росту плівок. 

51. Описати особливості росту монокристалічних плівок. 

52. Описати особливості фізичної структури плівок. 

53. Пояснити залежність розмірів кристалітів від зовнішніх умов. 

54. Охарактеризувати шороховатість поверхні плівок. 

55. Описати особливості кристалічної структури плівок. 

56. Дати визначення поняттю “поверхневий псевдоморфізм”. 

57. Описати особливості структурних недосконалостей у тонких плівках. 

58. Пояснити механізм розвитку дефектів підкладки. 

59. Що таке акомодація розорієнтацій зародків і напруженість невідповідностей. 

60. Охарактеризувати механізм скупчення точкових дефектів та пластичної деформації. 

61. Охарактеризувати дефекти упаковки та двійникові межі. 

62. Описати особливості дислокацій у тонких плівках. 

63. Перерахувати і описати основні механізми утворення дислокацій. 

64. Назвіть основні оптичні властивості прозорих оксидних тонких плівок. 

65. Описати прозорі провідні оксиди та вказати межі їх застосування. 

66. Що таке конвертний метод для визначення оптичних параметрів прозорих оксидних 

тонких плівок з інтерференційними ефектами? 

67. Перерахуйте перевари та недоліки конвертного методу. 

68. Назвіть явища переносу у тонких металічних плівках. 

69. Опишіть механізми провідності тонких плівок. 

70. Що таке термоелектронна емісія? 

71. Що таке активоване тунелювання та тунелювання через дозволені стани? За яких умов 

можливі такі переходи? 

72. Що таке електропровідність в тонких металевих плівках? 

73. Наведіть теорії розмірного ефекту. 

74. Дайте поняття температурного коефіцієнту опору. 

75. Які є явища переносу в напівпровідникових тонких плівках? 

76. Опишіть механізм провідності у діелектричних тонких плівках. 

77. Опишіть механізми провідності у діелектричних тонких плівках при постійному струмі. 

78. Опишіть механізм провідності у діелектричних плівках при змінному струмі. 

79. Які відмінності між власною та невласною діелектричними проникностями? 

80. Опишіть процес електричного пробою тонких плівок. 

81. Які є види електричних пробоїв? 

 

Екзаменаційні білети з навчальної дисципліни. 

Екзаменаційний білет №1 

1. Пояснити принцип термічного випаровування. 

2. Описати транспортування прекурсора в реакційну камеру та адсорбція прекурсорів на 

гарячу поверхню 

3. Описати особливості кристалічної структури плівок. 
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Екзаменаційний білет №2 

1. Описати процес підготовки вакуумної камери до роботи. 

2. Охарактеризувати розкладання прекурсора, для отримання атомів, необхідних для плівки 

і органічних відходів. 

3. Дати визначення поняттю “поверхневий псевдоморфізм”. 

 

Екзаменаційний білет №3 

1. Охарактеризувати матеріали придатні для виготовлення тиглів для термічного 

випаровування. 

2. Опишіть вирощування графену великої площі методом хімічного осадження з парової 

фази. 

3. Описати особливості структурних недосконалостей у тонких плівках. 

Екзаменаційний білет №4 

1. Пояснити недоліки та обмеження метода термічного випаровування. 

2. Що таке графен? 

3. Пояснити механізм розвитку дефектів підкладки. 

Екзаменаційний білет №5 

1. Опити принцип електронно-променевого випаровування. 

2. Перерахуйте електричні властивості графену та вкажіть межі його застосування. 

3. Що таке акомодація розорієнтацій зародків і напруженість невідповідностей. 

Екзаменаційний білет №6 

1. Охарактеризувати метод електронно-променевого випаровування. 

2. Назвіть технологічні умови вирощування графену. 

3. Охарактеризувати механізм скупчення точкових дефектів та пластичної деформації. 

Екзаменаційний білет №7 

1. Пояснити способи керування положенням електронного променя. 

2. Опишіть методику перенесення графену на довільну підкладку. 

3. Охарактеризувати дефекти упаковки та двійникові межі. 

Екзаменаційний білет №8 

1. Описати конструкцію електронно-променевого випаровувача. 

2. Що таке епітаксія, автоепітаксія, гетероепітаксія, реотаксія? Їхні переваги і недоліки. 

3. Описати особливості дислокацій у тонких плівках. 

 

Екзаменаційний білет №9 

1. Перерахувати і пояснити основні переваги метода електронно-променевого 

випаровування. 

2. Перерахуйте умови, які ведуть до епітаксійного нарощування. 

3. Перерахувати і описати основні механізми утворення дислокацій. 

 

Екзаменаційний білет №10 

1. Пояснити принцип магнетронного розпилення. 

2. Що таке молекулярно-променева епітаксія? 
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3. Назвіть основні оптичні властивості прозорих оксидних тонких плівок. 

 

Екзаменаційний білет №11 

1. Охарактеризувати можливості застосування метода магнетронного розпилення. 

2. Дайте визначення поняття ефузійні комірки. Яку роль вони відіграють при молекулярно-

променевій епітаксії? 

3. Описати прозорі провідні оксиди та вказати межі їх застосування. 

 

Екзаменаційний білет №12 

1. Пояснити роль зовнішнього магнітного поля при магнетронному розпиленні. 

2. Яким чином здійснюється контроль параметрів тонких плівок в процесі епітаксійного 

нарощування? 

3. Що таке конвертний метод для визначення оптичних параметрів прозорих оксидних 

тонких плівок з інтерференційними ефектами? 

 

Екзаменаційний білет №13 

1. Пояснити різницю між режимами магнетронного розпилення при постійному та 

змінному струмах. 

2. Дати визначення термінів „зародковий центр”, „коефіцієнт конденсації”, „адатом”. 

3. Перерахуйте перевари та недоліки конвертного методу. 

 

Екзаменаційний білет №14 

1. Описати процес реактивного магнетронного розпилення. 

2. Охарактеризувати поведінку атомів після зіткнення з підкладкою. 

3. Назвіть явища переносу у тонких металічних плівках. 

 

Екзаменаційний білет №15 

1. Описати фізичні аспекти протікання піролітичних реакцій. 

2. За яких умов наступає стаціонарний стан під час росту плівок? 

3. Опишіть механізми провідності тонких плівок. 

 

Екзаменаційний білет №16 

1. Пояснити принцип напилення тонких плівок методом спрей-піролізу. 

2. Які поверхневі процеси відбуваються під час росту плівки? 

3. Що таке термоелектронна емісія? 

 

Екзаменаційний білет №17 

1. Охарактеризувати систему для забезпечення напилення тонких плівок методом спрей-

піролізу. 

2. Розкрити суть капілярної моделі зародкоутворення. 

3. Що таке активоване тунелювання та тунелювання через дозволені стани? За яких умов 

можливі такі переходи? 
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Екзаменаційний білет №18 

1. Охарактеризувати найпоширеніші види пульверизаторів. 

2. Яка основна відмінність між капілярною та атомною моделями? 

3. Що таке електропровідність в тонких металевих плівках? 

 

Екзаменаційний білет №19 

1. Описати хімічні аспекти протікання піролітичних реакцій. 

2. Назвати основні режими росту тонких плівок. 

3. Наведіть теорії розмірного ефекту. 

 

Екзаменаційний білет №20 

1. Пояснити шляхи легування тонких плівок при використанні методу спрей-піролізу. 

2. За яких умов здійснюється пошаровий ріст тонких плівок? 

3. Дайте поняття температурного коефіцієнту опору. 

 

Екзаменаційний білет №21 

1. Охарактеризуйте поведінку атомів після зіткнення з підкладкою. 

2. Охарактеризувати острівковий режим росту плівок. 

3. Які є явища переносу в напівпровідникових тонких плівках? 

 

Екзаменаційний білет №22 

1. Описати методику отримання тонких плівок методом спін коутінгу. 

2. Охарактеризувати проміжний режим росту плівок. 

3. Опишіть механізм провідності у діелектричних тонких плівках. 

 

Екзаменаційний білет №23 

1. Охарактеризувати основні етапи процесу отримання тонких плівок методом спін 

коутінгу. 

2. Пояснити характерну послідовність стадій росту плівок. 

3. Опишіть механізми провідності у діелектричних тонких плівках при постійному струмі. 

 

Екзаменаційний білет №24 

1. Перерахувати переваги і недоліки методу спін коутінгу. 

2. Описати особливості росту монокристалічних плівок. 

3. Опишіть механізм провідності у діелектричних плівках при змінному струмі. 

 

Екзаменаційний білет №25 

1. Перерахувати різновиди хімічного осадження з парової фази. 

2. Описати особливості фізичної структури плівок. 

3. Які відмінності між власною та невласною діелектричними проникностями? 

 

Екзаменаційний білет №26 

1. Описати метод осадження плівок з газової фази. 

2. Пояснити залежність розмірів кристалітів від зовнішніх умов. 

3. Опишіть процес електричного пробою тонких плівок. 



15 

 

  

Екзаменаційний білет №27 

1. Що таке прекурсор? 

2. Охарактеризувати шороховатість поверхні плівок. 

3. Які є види електричних пробоїв? 

Комплексні контрольні завдання з дисципліни. 

 

Завдання №1 

1. Пояснити принцип термічного випаровування. 

2. Описати транспортування прекурсора в реакційну камеру та адсорбція прекурсорів на 

гарячу поверхню 

3. Описати особливості кристалічної структури плівок. 

 

Завдання №2 

1. Описати процес підготовки вакуумної камери до роботи. 

2. Охарактеризувати розкладання прекурсора, для отримання атомів, необхідних для плівки 

і органічних відходів. 

3. Дати визначення поняттю “поверхневий псевдоморфізм”. 

 

Завдання №3 

1. Охарактеризувати матеріали придатні для виготовлення тиглів для термічного 

випаровування. 

2. Опишіть вирощування графену великої площі методом хімічного осадження з парової 

фази. 

3. Описати особливості структурних недосконалостей у тонких плівках. 

 

Завдання №4 

1. Пояснити недоліки та обмеження метода термічного випаровування. 

2. Що таке графен? 

3. Пояснити механізм розвитку дефектів підкладки. 

 

Завдання №5 

1. Опити принцип електронно-променевого випаровування. 

2. Перерахуйте електричні властивості графену та вкажіть межі його застосування. 

3. Що таке акомодація розорієнтацій зародків і напруженість невідповідностей. 

Завдання №6 

1. Охарактеризувати метод електронно-променевого випаровування. 

2. Назвіть технологічні умови вирощування графену. 

3. Охарактеризувати механізм скупчення точкових дефектів та пластичної деформації. 

Завдання №7 

1. Пояснити способи керування положенням електронного променя. 

2. Опишіть методику перенесення графену на довільну підкладку. 

3. Охарактеризувати дефекти упаковки та двійникові межі. 
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Завдання №8 

1. Описати конструкцію електронно-променевого випаровувача. 

2. Що таке епітаксія, автоепітаксія, гетероепітаксія, реотаксія? Їхні переваги і недоліки. 

3. Описати особливості дислокацій у тонких плівках. 

 

Завдання №9 

1. Перерахувати і пояснити основні переваги метода електронно-променевого 

випаровування. 

2. Перерахуйте умови, які ведуть до епітаксійного нарощування. 

3. Перерахувати і описати основні механізми утворення дислокацій. 

 

Завдання №10 

1. Пояснити принцип магнетронного розпилення. 

2. Що таке молекулярно-променева епітаксія? 

3. Назвіть основні оптичні властивості прозорих оксидних тонких плівок. 

 

Завдання №11 

1. Охарактеризувати можливості застосування метода магнетронного розпилення. 

2. Дайте визначення поняття ефузійні комірки. Яку роль вони відіграють при молекулярно-

променевій епітаксії? 

3. Описати прозорі провідні оксиди та вказати межі їх застосування. 

 

Завдання №12 

1. Пояснити роль зовнішнього магнітного поля при магнетронному розпиленні. 

2. Яким чином здійснюється контроль параметрів тонких плівок в процесі епітаксійного 

нарощування? 

3. Що таке конвертний метод для визначення оптичних параметрів прозорих оксидних 

тонких плівок з інтерференційними ефектами? 

 

Завдання №13 

1. Пояснити різницю між режимами магнетронного розпилення при постійному та 

змінному струмах. 

2. Дати визначення термінів „зародковий центр”, „коефіцієнт конденсації”, „адатом”. 

3. Перерахуйте перевари та недоліки конвертного методу. 

 

Завдання №14 

1. Описати процес реактивного магнетронного розпилення. 

2. Охарактеризувати поведінку атомів після зіткнення з підкладкою. 

3. Назвіть явища переносу у тонких металічних плівках. 

 

Завдання №15 

1. Описати фізичні аспекти протікання піролітичних реакцій. 
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2. За яких умов наступає стаціонарний стан під час росту плівок? 

3. Опишіть механізми провідності тонких плівок. 

Завдання №16 

1. Пояснити принцип напилення тонких плівок методом спрей-піролізу. 

2. Які поверхневі процеси відбуваються під час росту плівки? 

3. Що таке термоелектронна емісія? 

 

Завдання №17 

1. Охарактеризувати систему для забезпечення напилення тонких плівок методом спрей-

піролізу. 

2. Розкрити суть капілярної моделі зародкоутворення. 

3. Що таке активоване тунелювання та тунелювання через дозволені стани? За яких умов 

можливі такі переходи? 

 

Завдання №18 

1. Охарактеризувати найпоширеніші види пульверизаторів. 

2. Яка основна відмінність між капілярною та атомною моделями? 

3. Що таке електропровідність в тонких металевих плівках? 

 

Завдання №19 

1. Описати хімічні аспекти протікання піролітичних реакцій. 

2. Назвати основні режими росту тонких плівок. 

3. Наведіть теорії розмірного ефекту. 

 

Завдання №20 

1. Пояснити шляхи легування тонких плівок при використанні методу спрей-піролізу. 

2. За яких умов здійснюється пошаровий ріст тонких плівок? 

3. Дайте поняття температурного коефіцієнту опору. 

 

Завдання №21 

1. Охарактеризуйте поведінку атомів після зіткнення з підкладкою. 

2. Охарактеризувати острівковий режим росту плівок. 

3. Які є явища переносу в напівпровідникових тонких плівках? 

 

Завдання №22 

1. Описати методику отримання тонких плівок методом спін коутінгу. 

2. Охарактеризувати проміжний режим росту плівок. 

3. Опишіть механізм провідності у діелектричних тонких плівках. 

 

Завдання №23 

1. Охарактеризувати основні етапи процесу отримання тонких плівок методом спін 

коутінгу. 

2. Пояснити характерну послідовність стадій росту плівок. 
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3. Опишіть механізми провідності у діелектричних тонких плівках при постійному струмі. 

 

 

Завдання №24 

1. Перерахувати переваги і недоліки методу спін коутінгу. 

2. Описати особливості росту монокристалічних плівок. 

3. Опишіть механізм провідності у діелектричних плівках при змінному струмі. 

 

Завдання №25 

1. Перерахувати різновиди хімічного осадження з парової фази. 

2. Описати особливості фізичної структури плівок. 

3. Які відмінності між власною та невласною діелектричними проникностями? 

 

Завдання №26 

1. Описати метод осадження плівок з газової фази. 

2. Пояснити залежність розмірів кристалітів від зовнішніх умов. 

3. Опишіть процес електричного пробою тонких плівок. 

 

Завдання №27 

1. Що таке прекурсор? 

2. Охарактеризувати шороховатість поверхні плівок. 

3. Які є види електричних пробоїв? 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 

К-ть 

балів 

(екза

мен) 

Сума

рна  

к-ть 

балів  

Змістовий модуль 1 
Змістовий  

модуль 2 40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15   

4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 
 

 

 


